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editorial

La unió fa la força

CRÈDITS
Edita:
Ajuntament de
Sant Andreu de
Llavaneres
Redacció i coordinació:
Raquel Begines,
Departament
de Comunicació
Fotografies:
Fernando Novoa
Natàlia Radó
Gemma Batayé
Andreu Requejo
Raquel Begines
Assessorament lingüístic:
Acadèmia Blancafort
Disseny i maquetació:
www.centredigital.com
Impressió:
Impremta
Gràfiques Llavaneres
Dipòsit legal:
B-43250/2007

Tota la informació
municipal, al dia, la
trobaràs a:

L’alcalde, Bernat Graupera, i el regidor de Cultura, Josep Molins, amb el guanyador i alguns
dels participants en el concurs de cartells de la Festa Major.

Aquest mes de novembre l’activitat serà frenètica. Homenatjarem
el nostre patró, Sant Andreu, i commemorarem la 10a edició de la
Mostra Gastronòmica de Productes Típics. Ja fa nou anys d’aquella
primera promoció de productes típics que, amb el pas del temps,
s’ha consolidat com una mostra gastronòmica de primera gràcies a
l’esforç de moltes persones. El programa de la Festa Major d’hivern
ens porta tot un seguit de propostes que us convido a gaudir.
Vull destacar també que la col·laboració entre Les 3 viles és cada cop
més estreta. Hem fet una seriosa aposta per agermanar-nos en el
treball i en els projectes de futur. La nostra veu se sentirà millor i
economitzarem recursos en benefici dels ciutadans.
D’altra banda, la tramitació del projecte de construcció d’onze habitatges de protecció oficial a Can Riviere tira endavant. Ja hem aprovat el projecte d’obres i estem preparant el concurs per tal d’adjudicar l’actuació a l’empresa que millor s’ajusti a les necessitats de la
promoció.
Serà temps, a més, de votar el nou Ajuntament Jove. Una proposta
per engrescar els nois i noies en la política municipal que tornarà a
ser pionera, perquè Llavaneres es convertirà en el primer municipi
on es provarà el vot electrònic.
Bona Festa Major i felicitats a tots els Andreus i les Andrees.
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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participació ciutadana

Què necessito per votar?

L’hora de la veritat

Els joves de Llavaneres estan cridats a les urnes per escollir
l’Ajuntament Jove 2008, pioner en l’aplicació del vot electrònic
Els joves d’entre 14 i 18 anys empadronats a Llavaneres o matriculats al nostre
institut, tenen una cita ineludible entre el
12 i el 15 de novembre. Estan convidats
a escollir un govern, format per alcalde
i regidors joves, que de manera oficial
farà sentir la veu del jovent a la Casa de
la Vila. La gran novetat d’aquesta segona
edició de l’Ajuntament Jove –la primera va
ser l’any 2002- és que es podrà votar electrònicament. La iniciativa, que lidera la
Regidoria de Participació Ciutadana, té el
suport i el finançament de la Generalitat i
suposa una prova pilot a nivell de tota Catalunya. El conseller de Governació, Jordi
Ausàs, serà un dels membres de la mesa
de custòdia i estarà present en l’acte de
tancament de les votacions electròniques
del proper 15 de novembre.
La mesa de custòdia es constituirà el 12
de novembre a les 13h, a la sala de plens
de l’Ajuntament. Estarà formada per set
membres i, per poder-se constituir, es necessitarà un mínim de cinc integrants. La
seva funció serà controlar la seguretat del
vot electrònic i, per garantir-ne la fiabilitat,
es crearà una clau criptogràfica. Cadascun
dels membres en tindrà una part amb el
seu propi codi. La unió d’aquestes parts
permetrà obrir i tancar el vot virtual. Per

internet es podrà votar a través del web
www.ajuntamentjove.cat, des de les 17 hores del 12 de novembre fins a les 13 hores
del 15 de novembre. Prèviament s’hauran
d’haver aconseguit la targeta censal i el pin
personal. En la votació electrònica, a més
d’escollir candidatura, els joves podran
decidir si l’ordre dels candidats és el que
desitgen. La votació presencial es farà el
14 de novembre a l’institut, de 9 a 14 hores, i el 15 de novembre a la sala de plens
de l’Ajuntament, de 9 a 13 hores.
Ara és moment de conèixer les diferents
candidatures, els seus caps de llista i, sobretot, les seves propostes. Els candidats
podran explicar els seus projectes de manera tradicional, amb la col·laboració especial de TV Llavaneres, i també a través
d’internet amb el blog de les agrupacions
del web municipal. Com destaca el regidor de Participació, Nani Mora, tot plegat
té com a objectiu fer que els joves reflexionin sobre el seu poble, que en facin aportacions per millorar-lo i que coneguin com
funciona un procés electoral. Un cop escollit el govern jove, i com a novetat d’aquesta edició, els integrants passaran a formar
part del Consell de Joves, el qual, d’ara en
endavant, serà l’interlocutor formal entre
els joves del municipi i l’Ajuntament.

Presencialment:
El DNI, NIE o el resguard de matriculació de l’IES Llavaneres.
Electrònicament:
El DNI i el PIN personal (es pot obtenir fins al 15 de novembre a l’IES o
a l’OAC de l’Ajuntament).

El calendari
Del 3 al 10 de
novembre
Campanya
electoral
11 de
novembre
Jornada
de reflexió
Del 12 al 15 de
novembre (fins a les 13 h)
Votacions electròniques
14 i 15 de novembre (fins a les 13 h)
Votacions presencials
21 de novembre
Constitució de l’Ajuntament Jove
Del 22 de novembre al
5 de desembre
Mandat del Govern Municipal Jove

Ara és el moment de conèixer les 5 candidatures

Futures
Promeses
(FP)

Joves Amb
Idees
(JAI)
1 Leandro Díaz
2 Adrià Rincon
3 Maria Rubal
4 Dídac Cabello
5 Pol Rivera

6 Gorka Aranguren
7 Joan Marc Barulls
8 Raquel Rodríguez
9 Xavi Leonard
10 Joan Mora

1 Andrea Castilla
2 Clara Sànchez
3 Clàudia Barreiro
4 Beatriz Dobon
5 Ariadna Subirats

Agrupació
3 Viles
(A3V)
6 Miquel Berrocal
7 Eloi Casas

Alternativa per
Llavaneres
(ALL)

Podem Millorar
Llavaneres
(PML)

1 Carlos Sànchez
6 Janet Corpas
2 Abel Munné
7 Helena Gràcia
3 Aitor Morata Pera
4 Joan Gros
5 M. Fernanda Bayer

1 Laura Garcia
2 Cristina Garcia
3 Anna Chueco
4 Sílvia Oliva
5 Laura Costa

6 Marta Ortiz de
Lazcano
7 Paula Borràs

1 Alexander Clasen 6 Mariona Berrocal
2 Sergi Aranyó
7 Carles Carmona
3 Andrea Nogués
4 Alba Soler
5 Anna Rodríguez

Integrants de la mesa de custòdia
Jordi Ausàs, conseller de Governació i
Administració Pública
Bernat Graupera, alcalde de Llavaneres
Josep Jo, president del Consell Comarcal
Joan Rosell, president de la Patronal
Foment del Treball
Pilar Pérez, cap d’Àrea de Processos
Electorals
Mari Pau Huguet, periodista de TV3
Espartac Peran, periodista de TV3
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Conèixer l’Ajuntament de portes endins

El programa Coneguem l’Ajuntament, inclòs en la fase d’assessorament de l’Ajuntament Jove Electrònic 2008, ha ajudat
els joves de Llavaneres a entendre millor quina és la feina que
es fa des del Consistori. Els nois i les noies han descobert,
de la mà dels tècnics municipals, la tasca i els projectes dels
diferents departaments. Els participants han gaudit d’un programa d’activitats molt variat: una aula de teatre, una passejada amb bicicleta per veure sobre el terreny la planificació
urbanística i el funcionament de la deixalleria mòbil –una
bicicletada que va comptar amb la participació del regidor de

Medi Ambient, Joan Rubal-, la visita als Rocs d’en Magí, la
descoberta de les noves rutes turístiques de Les 3 viles, un taller sobre un correfoc de festa major... El pas següent ha estat
aprendre a confeccionar les propostes municipals que haurà
d’impulsar el futur Ajuntament Jove; és a dir, prendre consciència de les necessitats del poble i recollir alternatives i idees per a millorar-lo. Aquest treball s’ha fet en les sessions de
tutoria de l’institut, amb el suport dels tutors i tutores. A les
imatges, alguns dels moments d’aquesta fase inicial de l’Ajuntament Jove 2008.
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festes

La música simfònica, la novetat
de Sant Andreu 2008
L’actuació de Camerart-Orquestra del Maresme i els deu anys
de la desfilada de moda, destaquen en el programa de la Festa
Major d’hivern
Llavaneres celebrarà del 21 de novembre a l’1
de desembre la festa en honor del seu patró,
Sant Andreu. Com marca la tradició, en el programa d’actes no hi faltaran ni els balls populars ni les ballades de gegants; ni el correfoc ni
la desfilada de moda, ni tampoc un dels actes
més singulars i simpàtics, la felicitació a tots
els Andreus i les Andrees. El regidor de Cultura, Josep Molins, fa una crida a la participació i agraeix la col·laboració de les entitats del
poble.
Per obrir la festa, i com a gran aposta d’aquest
2008, el temple parroquial de Sant Andreu acollirà el dia 27 l’actuació de Camerart-Orquestra
del Maresme, que oferirà un concert de celebració del 200 aniversari de l’estrena de les
simfonies cinquena (Op. 67) i sisena, Pastoral,
(Op. 68) de Beethoven. Camerart, que enguany
celebra el desè aniversari, està molt vinculada a
la població perquè el llavanerenc Joan Devesa
en va ser un dels fundadors. El preu de l’entrada
serà de 10 euros.

Una altra de les cites més esperades serà el desè
aniversari de la desfilada Tope Models, que organitza cada any La Dona per la Dona i que és
un dels actes més multitudinaris. Diumenge
30, Sant Andreu, dia central de la festa, tindran
lloc la trobada i la passejada dels gegants -que
enguany compta amb la participació de deu colles-, la celebració de l’Eucaristia i la felicitació
dels Andreus i les Andrees, que es farà a l’envelat situat a l’antic camp de futbol.
Entre moltes altres propostes, destaquen el ball
a l’envelat i el correfoc de la nit de dissabte 29;
les activitats per a la canalla, com l’hora del conte o el correguspira; l’exposició sobre les puntaires al Museu-Arxiu de Llavaneres i també les
cites esportives.
La festa es tancarà el dia 1 de desembre, festa
d’àmbit local, per al qual es reserven algunes
de les propostes adreçades a la canalla amb inflables, espectacle infantil i xocolatada per a tothom a l’envelat.

Música jove
i esport
Com cada any, els joves podran gaudir de
la seva pròpia oferta
musical. En aquesta
ocasió, tindran doble
sessió de Nit Jove a
l’envelat: divendres
28, en motiu del 7è
aniversari d’Acció Juvenil, actuaran els
grups Rosa Luxemburg, Sva-Ters i el PD
Fotlifoc; diumenge 30,
hi haurà música en
directe i participació
de dj’s.
Pel que fa als esports,
a més de la marxa popular, el programa de
Sant Andreu torna a
apostar per les Tres
Hores de Resistència
de Ciclomotors, la simultània i el torneig
d’escacs, els partits
de bàsquet i de futbol, la festa de l’skate, el torneig de golf
i de tennis taula i el
campionat de caça.
En totes aquestes activitats, la Regidoria
d’Esports compta amb
la col·laboració de les
entitats esportives.
També hi haurà teatre
i cine-fòrum gràcies a
la col·laboració d’entitats culturals de la
vila.

L’Andreuet, protagonista del cartell de festa major
El cartell de Sant Andreu 2008 és obra del llavanerenc Jesús Elvira, el guanyador del concurs de cartells de la Festa Major organitzat per les regidories de Cultura i Comunicació. El jurat,
integrat per Beni Dosrius, Josep Munné i Xavier Musquera,
tots tres artistes locals, va escollir la seva proposta d’entre els
dotze treballs originals presentats a la convocatòria. Del cartell,
pintat a mà, en destaca especialment el retrat de l’Andreuet, el
gegantó de Llavaneres i un dels protagonistes més singulars
de la festa d’hivern. El premi es va lliurar l’11 d’octubre a la Biblioteca. En l’acte, l’alcalde, Bernat Graupera, acompanyat del
regidor de Cultura, Josep Molins, va agrair la participació dels
dotze artistes i va felicitar el guanyador del concurs.
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El comerç
aprèn
La Regidoria de Promoció Econòmica proposa dos cursos per al
comerç i les empreses
locals. El primer se
centra en Paqueteria
i Muntatge d’Aparadors i s’organitza a
través de l’empresa
de formació CETEMMSA, de Mataró. L’altre
curs, dedicat a l’alimentació, tracta sobre l’Anàlisi de Perill i
Punt de Control Crítics
(APPCC) i es farà el 6
de novembre a través
del Gremi d’Hostaleria
i Turisme de Mataró i
Maresme.

La Fira de
Nadal del
3 al 8 de
desembre
La II Fira de Nadal
de Llavaneres se celebrarà del 3 al 8 de
desembre al passeig
de la Mare de Déu de
Montserrat. L’objectiu és impulsar la fira
després de l’estrena
de l’any passat i aconseguir que els llavanerencs puguin trobar,
sense sortir de la vila,
tot el necessari per
guarnir les llars i els
productes d’alimentació típics de Nadal.
Per a inscripcions, cal
adreçar-se a Ca l’Alfaro o omplir el formulari que trobareu a
santandreudellavaneres.cat, abans de l’11
de novembre. La visita
a la fira es completarà amb un programa
d’activitats infantils:
hi haurà caga tió i pessebre.

promoció econòmica

La festa gastronòmica de la tardor
a Llavaneres compleix deu anys

La cita és el cap de setmana del 22 i 23 de novembre i la novetat és que
s’hi ha afegit l’Alimentabò, fira de tardor i bolet
Aquest 2008 la Mostra Gastronòmica de Productes Típics compleix deu anys. La novetat és que la
degustació popular de la Promoció de Productes
Típics es farà durant tot un cap de setmana i inclourà la 2a edició de l’Alimentabò, fira de tardor
i bolet. Es tracta d’una consolidada proposta gastronòmica a peu de carrer, que promociona els
establiments comercials i de restauració locals a
través de productes tan autòctons com la poma
farcida -tan típica de la diada de Sant Andreu-,
la coca de Llavaneres, el vi i el cava i els aliments
propis de la tardor, com el bolet.
La degustació popular es completarà amb el tast
dels menús especialitzats amb el bo i millor de
la gastronomia de tardor de Llavaneres. En les
propostes, totes diferents tant pel que fa a plats
com a preus, hi trobarem poma farcida, coca de
Llavaneres i bolets. Els menús se serviran del 21
al 30 de novembre als restaurants de la vila que
s’animin a participar-hi. L’any passat, en van ser
una quinzena.

La Promoció de Productes Típics es farà dissabte 22 i diumenge 23 de novembre al passeig de
la Mare de Déu de Montserrat. Un any més es
promocionarà la coca de Llavaneres, les pomes
del relleno -cuinades a l’estil més ancestral, amb
paciència i rigor- i també els bolets, sobretot els
rossinyols. La previsió és que se serveixin més
de 500 racions de poma farcida i també uns
quants centenars de racions de bolets i de coca.
Es podran adquirir tiquets de 2 i 3 euros, segons
el tastet que es vulgui fer. Cal destacar que la
recaptació obtinguda es destina cada any a una
causa solidària. L’aportació de l’Alimentabò serà
treure al carrer els productes de temporada dels
comerços locals d’alimentació i de floristeria i
plantes aromàtiques.
Els propers 22 i 23 de novembre, a més de comprar i degustar els productes típics de tardor,
també es podrà visitar la tradicional exposició de
bolets i participar en tot un seguit d’activitats dedicades als infants.

La degustació dels productes típics, en una imatge d’arxiu. Aquest any es farà al passeig de la
Mare de Déu de Montserrat.

Llavaneres posa en circulació plaques de
cava dedicades als atractius turístics locals
Unes 200 persones van participar diumenge 12
d’octubre en la I Trobada de Col·leccionistes de
Plaques de Cava de Llavaneres, que es va fer al
passeig de la Mare de Déu de Montserrat i que va
comptar amb la participació de l’Associació Amics
de les Plaques del Maresme. La nota més destacada va ser la posada en circulació d’un cava amb
xapa commemorativa amb la imatge dels Rocs
de Sant Magí. Els visitants van poder degustar i
comprar un brut nature reserva de Jaume Giró i
Giró, una cava familiar de Sant Sadurní d’Anoia,
que cada any durà una xapa de col·lecció diferent, sempre relacionada amb un punt d’interès
turístic de Llavaneres. Aquesta serà una manera
més de promocionar el municipi, tal i com explica l’organitzador de la trobada, el regidor de
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Josep
Molina. A partir d’ara, el cava es pot comprar i
degustar també a les botigues i als establiments
col·laboradors. El preu és de 7,95 €. A la contra-

etiqueta, hi figura un text explicatiu de la imatge.
Molina agraeix la col·laboració del director del
Museu-Arxiu de Llavaneres, que n’ha facilitat els
textos i les imatges.

El regidor Molina, a l’estand del cava
commemoratiu de la trobada.

7

llavaneresinforma

urbanisme

L’aigua de la mina de Can
Castillo torna a “brollar”
S’han enllestit les obres de construcció del dipòsit nou i del repartidor
que han permès recuperar l’aigua d’aquesta antiga mina
La mina de Can Castillo va quedar inutilitzada
arran de la construcció d’una promoció d’habitatges l’any 2004, just en el punt on brollava
l’aigua. Les màquines excavadores van trencar
la beta natural de la mina i el problema creat va
ser doble: l’aigua va començar a sortir per tot arreu de manera descontrolada i les famílies que
la rebien van deixar de tenir-la.
Després de molts esforços, l’Ajuntament va
aconseguir posar d’acord totes dues parts, els
propietaris de la mina i la promotora de les
obres, i aquest estiu, finalment, s’ha pogut arribar a una solució consensuada perquè l’aigua
torni a brollar. Les obres han consistit en la
construcció d’un dipòsit i d’un repartidor nou
que han costat 30.960,46 euros, dels quals s’ha
fet càrrec la promotora. El nou sistema permet
que els veïns sempre tinguin aigua.

connecten amb les antigues canonades de la
mina i d’un sistema de bombeig que permet
que, a hores d’ara, la vintena de famílies propietàries de la mina –de la qual fa anys que gaudien-, tornin a disposar d’aigua.
“L’Ajuntament ens ha ajudat en tot”, assegura
Joan Bertran, un dels propietaris, satisfet que
l’aigua surti ara ben neta i clara. Tot i això, afegeix que encara hi ha aspectes per arreglar. De
la mateixa opinió és Joan Ibern, que recorda
que durant més de dos anys van deixar de rebre
l’aigua. D’altra banda, Andreu Alsina, tot i que
també agraeix l’actuació municipal, vol deixar
constància que personalment “ho hagués fet diferent, per tal que l’aigua baixés per gravetat”.

Enrere queden moltes hores de feina i de reunions per part de l’alcalde, Bernat Graupera, i
dels serveis tècnics municipals, que han actuat
com a intermediaris entre les parts enfrontades.
L’alcalde destaca el fet d’haver aconseguit que la
promotora costegi l’actuació, tot i que els habitatges ja tenien llicència de primera ocupació.
Es va estudiar la petició dels minaires, que demanaven que l’aigua baixés per gravetat, però
no hagués satisfet el 100% dels usuaris i s’ha
optat per la construcció d’uns dipòsits que es

La brigada municipal
depèn des de mitjan
d’octubre del regidor
de Medi Ambient, Mobilitat i Transport, Joan
Rubal. Aquest canvi en
l’organigrama té com a
objectiu millorar l’organització municipal,
ja que bona part de les
tasques que efectua la
brigada tenen a veure
amb el manteniment
de parcs i jardins. Juan
Manuel Garcia continua sent el regidor de
Serveis Generals, amb
competències en neteja
i manteniment d’edificis
municipals pel que fa a
recursos externs.

Nous casos del
morrut de les
palmeres
Tres dels minaires, amb tècnics municipals,
davant de les noves instal·lacions de la mina.

medi ambient

Una cinquantena de veïns pedalegen
contra el canvi climàtic
Diumenge 5 d’octubre una cinquantena de
veïns es va afegir a la crida de la Regidoria de
Medi Ambient, Mobilitat i Transport, que per
reclamar un canvi en els hàbits de mobilitat
i protestar contra el canvi climàtic va organitzar una pedalada popular. El passeig va acabar
amb un esmorzar al parc de la Llorita, on el regidor Joan Rubal va avançar les propostes del
govern municipal per remodelar aquest espai
verd i potenciar-lo com a punt de trobada i de
lleure. En un ambient molt familiar, la pedalada va servir per tancar la celebració local de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura,
durant la qual Llavaneres ha reivindicat una
altra manera de moure’s, ja sigui a peu, amb
bicicleta o amb transport públic, per contribuir a reduir la contaminació atmosfèrica. A
la plaça de la Vila, al llarg d’aquesta setmana,
hi havia instal·lat un punt d’informació per
sensibilitzar la població.

La brigada
passa a
dependre de
la Regidoria de
Medi Ambient

El regidor Joan Rubal, en segon terme,
en la pedalada.

La Regidoria de Medi
Ambient ha confirmat
la presència de nous casos de la plaga de l’escarabat morrut a Llavaneres. Les palmeres
afectades estan situades en diferents punts
del municipi i caldrà
tallar-les. L’Ajuntament
fa una crida a la col·
laboració ciutadana, ja
que és imprescindible
per a poder detectar altres exemplars afectats
i evitar que el morrut
es continuï propagant.
L’any passat, a Llavaneres, ja es van detectar
quatre casos de palmeres envaïdes per aquest
escarabat. La Regidoria
de Medi Ambient recomana no podar les
palmeres, com a mínim,
fins ben entrat l’hivern i
tractar-les amb productes autoritzats.
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“Les 3 viles” estudien mancomunar la neteja
dels edificis municipals i de les platges
Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes volen economitzar despeses unint recursos
Estalviar despeses i oferir un millor servei als ciutadans. Aquest
és l’objectiu del conveni marc que els ajuntaments de Les 3 viles tenen damunt la taula per tal d’estendre a la gestió municipal la col·
laboració que des de fa temps funciona en altres àrees. Els regidors
dels consistoris de Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes, es van trobar el
13 d’octubre en una reunió de treball per valorar el contingut d’un
conveni de col·laboració i cooperació que establirà el marc general
per a la prestació de serveis, els aspectes econòmics i els operatius.
“Es tracta de posar el fonament per a futures col·laboracions”, afirma l’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera. D’altra banda, la trobada també va servir per a què els regidors de les diferents àrees es
poguessin posar al dia dels projectes de futur. El pas següent serà
portar el conveni a votació dels tres plenaris municipals.

Fins avui ja s’ha treballat conjuntament, i amb èxit, en àrees
com la Policia Local, Promoció Econòmica, Joventut, Esports
o Ensenyament. Ara l’entesa vol ampliar-se a serveis generals, com són la neteja dels edificis municipals i de les platges. Es tracta de negociar contractacions per als tres ajuntaments amb l’objectiu d’abaratir costos. Les 3 viles també
volen compartir experiències en altres camps, com la neteja
viària, la tinença responsable d’animals domèstics o la gestió
de zones blaves i aparcaments. Un altre repte és aconseguir
unir els tres municipis amb un nou passeig marítim comú
que doni continuïtat al litoral. En cada cas caldrà signar un
conveni específic. L’acord marc tindrà vigència per a tot el
mandat.

Alcaldes i regidors de govern de Les 3 viles, en una fotografia de família, al final de la trobada del 13 d’octubre, que es va fer a Caldes.

Fruit de la col·laboració
La posada en marxa del nou IES de Sant Vicenç, mancomunat amb
Caldes d’Estrac, demostra que l’acord de col·laboració entre els
tres ajuntaments ja està donant resultats. El juliol de 2007, en una
reunió al Departament d’Educació, a Barcelona, els alcaldes van
fer arribar la reinvidicació d’un nou institut. Fruit d’aquella reclamació, la Generalitat ha obert el centre, que de moment funciona
amb mòduls, i té en projecte l’inici de les obres de l’edifici de l’institut. A més dels alumnes de secundària de Sant Vicenç, que fins
ara havien d’anar a l’IES Llavaneres, també s’hi escolaritzen els de
Caldes, que es desplaçaven a Arenys de Mar. El nou centre va ser
inaugurat el 28 de setembre i s’ampliarà a mesura que els alumnes
vagin pujant de curs.

L’Ajuntament dóna la
benvinguda al nou rector
Mossèn Juan Manuel
Prieto és el nou rector de
Llavaneres en substitució
de mossèn Segimon Garcia, que es va acomiadar
dels feligresos a finals de
setembre. El nou rector
arriba de Caldes d’Estrac,
on exercia aquesta funció
des de l’any 2001. Mossèn Juan Manuel Prieto
és natural d’Orense, però
fa molts anys que és a Catalunya. L’alcalde, Bernat
Graupera, ja li ha donat
la benvinguda en nom de
tot el consistori.
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governació

La Policia Local fa escola

Novetats en la
promoció de
pisos socials
de Can Riviere

La Policia Local de Llavaneres vol exportar l’experiència d’haver estat la primera de Catalunya a
obtenir el certificat de qualitat ISO 9001:2000.
El 8 d’octubre es van fer a la biblioteca unes
jornades a les quals van assistir representants
de tretze policies locals del Maresme i d’altres
punts de Catalunya, interessats a obtenir la certificació. Els assistents van poder conèixer de
primera mà què és i com s’articula l’aplicació
de la Norma ISO 9001:2000, tot aprofundint
en el cas pràctic de Llavaneres.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Llavaneres va aprovar inicialment, el 13
d’octubre, el projecte
d’obres i l’estudi de
seguretat i salut de la
promoció d’onze habitatges de protecció
oficial de Can Riviere.
En el ple municipal del
29 d’octubre, estava
previst tirar endavant
també el quadre de
característiques tècniques per a la cessió
del solar. Tot seguit,
la Diputació de Barcelona convocarà el
concurs per a adjudicar la construcció dels
pisos a l’empresa que
ofereixi les millors
condicions.
Segons
el calendari previst,
les obres s’adjudicaran durant el primer
trimestre del 2009 i
començaran durant el
segon trimestre del
mateix any.

Comparteix l’experiència de ser la primera de Catalunya
amb certificat de qualitat

El primer tinent d’alcalde, Josep Molina, va
obrir les jornades en nom del Consistori, tot
fent palès l’honor del reconeixement que ha obtingut la Policia Local. Tot seguit van prendre la
paraula el cap del servei comercial de l’entitat

certificadora Aenor a Catalunya, Carlos Villarroya, i la gerent de la Consultoria de Sistemes
de Qualitat Goyaq, Rosalia Gallego. La presentació de l’experiència local va anar a càrrec de
l’inspector de la Policia Local, Lluís Silva, que
va comentar que havia arribat l’hora d’aplicar la
certificació després de mesos de treball intens
per aconseguir-la. Juan Manuel Garcia, regidor
de Governació, també va assistir a l’acte.
El distintiu de qualitat ISO 9001:2000 està
reconegut internacionalment i afecta temes
com la gestió de vehicles abandonats, l’atenció
ciutadana, les accions en benefici de la comunitat i l’ensenyament d’educació viària. És un
compromís total amb l’atenció que s’atorga als
ciutadans.

L’inspector de la Policia Local de Llavaneres, Lluís Silva, intervenint en les Jornades.

sanitat

Bona nota per al servei
d’atenció als banyistes
El servei d’atenció als banyistes de les platges del nostre municipi, que la Regidoria de
Sanitat de l’Ajuntament de Llavaneres confia
cada any a Creu Roja, ha tancat un any més
la temporada amb bona nota. La tasca principal ha estat la prevenció, però s’han realitzat
un total de 572 intervencions: 333 terrestres i
239 marítimes, la majoria per assegurar que
es respectessin les zones de bany i les d’embarcacions. Una de les millores qualitatives
de la temporada era el fet de disposar d’una
ambulància a peu de platja, servei que ha estat
molt ben rebut pels usuaris ja que, en cas necessari, ha permès una evacuació ràpida cap
a l’Hospital de Mataró o al CAP. Pel que fa a
assistències sanitàries, el servei de socorrisme

de Creu Roja ha atès 65 persones, les quals
presentaven ferides, contusions o luxacions.
Un any més, les meduses han tornat a ser presents i s’han atès 101 banyistes per picades,
un nombre semblant al de platges veïnes com
Caldes d’Estrac. D’altra banda, s’han lliurat 68
polseres identificatives a menors, s’han atès 11
casos d’infants perduts i s’han fet 140 assistències a persones amb discapacitats, directament o a través de l’ús de la cadira amfíbia. Per
últim, una funció essencial del servei de Creu
Roja ha tornat a ser la informació per a prevenir problemes de salut, com ara patologies
tèrmiques (insolacions, lipotímies), picades i
al·lèrgies (meduses) o patologies cardiovasculars o respiratòries.

Fent costat
als cuidadors
de persones
dependents
L’ABS de Llavaneres,
conscient de les dificultats amb què conviuen els cuidadors de
persones dependents,
organitza un curs per
ajudar-los a prevenir
el mal d’esquena, en
col·laboració amb la
Regidoria de Sanitat de Llavaneres. El
curset s’està fent al
Casal de la Gent Gran
els dies 21, 23, 28 i 30
d’octubre i el 4 de novembre.
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entrevista
Manel Aires, director de la biblioteca municipal

“Aquest
equipament
era necessari
per al poble”

Nascut a Barcelona fa 41 anys, viu a Canet de Mar
i està casat. És diplomat en Biblioteconomia per la
UB. La seva primera feina va ser a la biblioteca d’un
institut de Barcelona. Actualment és el director de
la biblioteca de Llavaneres, càrrec que ocupa des
de 1998, quan l’equipament de l’entitat es reduïa a
quatre taules situades als baixos de l’Ajuntament.
La feina de bibliotecari té fama de ser
avorrida.
La gent comença a treballar en una biblioteca buscant una feina tranquil·la, però
això és un tòpic que forma part del passat.
Aquesta feina no n’és gens, d’avorrida. El
clixé de bibliotecari silenciós està superat.
Una biblioteca és molt més que un lloc de
lectura on s’ha de guardar silenci.
Una biblioteca és un espai de convivència
per a molta gent. Hi ha molt de moviment
i s’hi poden fer moltes activitats: veure vídeos, assistir a conferències... Ara, les biblioteques són més sorolloses perquè donen molts més serveis i per a sectors més
amplis de població. Hem guanyat en soroll
però també en nombre d’usuaris.
Quants usuaris té la biblioteca actualment i
quin n’és el perfil majoritari?
Els dies amb més afluència podem arribar
a tenir fins a 200 usuaris. Habitualment
hi passen unes 3.000 persones al mes.
La majoria són estudiants, però això varia
segons l’època de l’any. A l’estiu també ve
gent que té a Llavaneres la segona residència. De fet, l’agost és el mes amb més préstec de llibres, CD, revistes, pel·lícules...
Des de la biblioteca, menys enciclopèdies
i diccionaris, ho deixem tot.
Què té més sortida?
Les novel·les d’actualitat i les pel·lícules
modernes són el que més valora la gent. La
veritat és que el préstec de llibres cada vegada es complementa més amb el préstec
d’audiovisuals. També té molta sortida la
consulta de diaris i de revistes, de les quals
augmentarem espectacularment el nombre de subscripcions a partir de l’any que

ve: des de l’1 de gener passarem de tenir 68
títols de revistes a tenir-ne entre 116 i 120.

I quin és el volum d’activitats que s’hi organitzen?
L’activitat estrella és l’hora del conte. És la
que congrega més públic; la fem dos dissabtes al mes i sempre a càrrec de professionals. A banda d’això, s’hi fan conferències, el club de lectura (per a 25 persones) i
altres activitats a càrrec d’entitats del poble
o de l’Ajuntament.
Què hi podem trobar?
El fons de la biblioteca és aproximadament
de 25.000 documents, entre llibres, CD,
DVD, revistes, diaris...
Animi’m a fer-me usuari de la biblioteca, què
m’ofereix aquest equipament?
L’entrada és lliure i, per gaudir gratuïtament de tots els serveis, només cal que
et facis el carnet d’usuari presentant el
teu DNI. Podràs endur-te documents
en préstec, connectar-te a internet (amb
els ordinadors de la biblioteca o amb un
portàtil a través del wi-fi), escoltar o visionar documents audiovisuals, fer treballs
d’ofimàtica...
Com a espai, fa goig fer-hi una visita: tot nou,
ben cuidat, amb un parc just al darrere... Com
han canviat les coses!
Els inicis de la biblioteca van ser als baixos
de l’Ajuntament. De 100 m2 hem passat
a tenir-ne 1.100. Hem multiplicat l’espai
per 11. Hi havia només quatre taules per
a tots els usuaris, amb els problemes que
això suposava. Era més aviat una biblioteca
escolar. Aquí tenim tres sales, la d’adults,
la d’infantil i la d’audiovisuals, i una sala

d’estudi per quan es vol silenci absolut. El
2001, i com a solució provisional mentre
es feia aquest edifici, vam anar a l’edifici
de les Monges, però la situació era molt
precària. Arribar aquí va ser un canvi radical. Al poble, li feia falta aquest equipament i ho va demostrar amb l’increment
d’usuaris.

Quins projectes té per dinamitzar la biblioteca?
Volem tirar endavant un projecte de formació permanent per als usuaris: d’anglès,
d’informàtica... ja sigui directament o en
col·laboració amb entitats que la vulguin
oferir, com ara ja fem amb el departament
de Promoció Econòmica. A més de la formació, també anem ampliant el nostre
fons documental. Ara estem rebent llibres
en altres idiomes. Es tracta d’anar captant
lectors, sobretot adults. No volem que la
gent vegi la biblioteca només com un lloc
on els estudiants vénen a fer els deures.
Llavaneres se l’ha feta seva?
Jo crec que sí, perquè cada vegada anem
guanyant en nombre d’usuaris, fins i tot
de gent que només ve a Llavaneres el cap
de setmana. L’objectiu és que incorporin la
biblioteca com un espai més de lleure.
Influeix molt en la vostra feina la ubicació de
la biblioteca?
Cada poble té la seva particularitat i el lloc
on es troba la biblioteca influeix molt en
l’ús que se’n faci. El problema de Llavaneres és que Mataró és molt a prop i, en
molts casos, la gent marxa cap allà. Abans,
les biblioteques de Mataró s’enduien els
nostres usuaris; hem de lluitar perquè es
quedin aquí.
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Tenen molt a dir

La fitxa

“Motivar els joves perquè participin en la vida
del poble i facin arribar les seves queixes i
propostes”. Aquest és l’objectiu de la Regidoria de Joventut, que s’encarrega de treballar
amb i per als nois i noies d’entre 13 i 30 anys.
Una de les propostes principals és promoure les iniciatives juvenils, tot fent-los costat
perquè els seus projectes puguin arribar
a bon port. També es treballa per fomentar
l’associacionisme entre el jovent, s’organitzen campanyes de promoció de la salut i es
proporciona als joves els recursos necessaris
per incrementar la seva autonomia. Per tal de
donar-los veu, a més de la iniciativa de l’Ajuntament Jove -en què Joventut col·labora amb
Participació Ciutadana-, són diverses les iniciatives que hi ha en marxa, com ara la tria de
la Nit Jove.

Tècnica de Joventut:
Natàlia Radó

La Regidoria de Joventut treballa per implicar els joves en la vida
municipal, ja que la seva aportació és el futur
El mes d’abril, es va aprovar el Pla Local de
Joventut 2008-2011, que s’ha fet amb la col·
laboració de tècnics municipals i de joves del
poble. El pas següent serà aplicar les conclusions de l’estudi i executar les actuacions que
s’han fixat com a prioritàries en matèria de Joventut.
El repte de la regidoria per a aquest mandat és,
sens dubte, la construcció del Casal de Joves. El
passat mes de juny, el regidor de Joventut, Nani
Mora, va presentar públicament el projecte de
remodelació de la masia de Can Riviere com a
futura seu del Casal. Es preveu que compti amb
dos bucs d’assaig, una sala de conferències
amb projector, sales d’estudi nocturn, un espai
de trobada i d’esbarjo, una sala d’ordinadors, el
Punt Jove i dues sales de reunions.

Regidora:
Nani Mora i Buch

Regidoria:
Ca l’Alfaro
Pg. Mare de Déu
de Montserrat, 27-33
Telèfon: 937 023 626
Fax: 937 952 630
joventut@llavaneres.es
Punt Jove:
Biblioteca Municipal
C/ Clòsens, 65
Telèfon: 927 929 483
pij@llavaneres.es

El Punt Jove a la Biblioteca
Una altra novetat és el canvi d’ubicació del Punt d’Informació Juvenil, que s’ha traslladat a la Biblioteca. Fins
ara, el Punt estava situat a la planta baixa de Ca l’Alfaro, un espai que avui ocupa el Jutjat de Pau de Llavaneres. Les Regidories de Joventut i Esports, que també es
trobaven en aquest espai, són ara a la segona planta de
Ca l’Alfaro. Actualment, el nou Punt Jove ocupa una sala
de la planta baixa de la biblioteca, i té accés propi i a peu pla des del
parc de Can Matas. La nova adreça del Punt és carrer Clòsens número
65. L’horari es manté: dimecres i divendres, de 17 a 20 hores. Al Punt,
hi trobareu tota mena d’informació sobre viatges, estudis, salut, lleure... A més d’espai nou, el Punt Jove estrena logotip.

Natàlia Radó, la tècnica i, Nani Mora, el regidor.

a peu de carrer
Agraïment
En nom de la Comunitat Port
Llavaneres i en el meu propi,
volem manifestar el nostre
agraïment per la immediata
i eficaç resposta i conseqüent
actuació del responsable de la
Regidoria de Governació, Sr.
Juan Manuel Garcia Concepcion i de l’Inspector en Cap de
la Policia Local, Sr. Lluís Silva
Mascuñana. No és habitual
que l’Administració Pública
demostri sensibilitat a l’hora de
resoldre els problemes diaris.
Al contrari, tots tenim assumit
que les solucions a aquests problemes han d’esperar. Doncs
bé, en el cas de la petició de
solució a un problema greu de
vials, els responsables mencionats van resoldre el tema, tant

a la nostra comunitat com a les
comunitats veïnes, a finals de
juliol i principis d’agost. Després de recollir els comentaris
dels veïns, és imprescindible
transmetre la més cordial de
les felicitacions al nostre Ajuntament i atorgar als senyors
Garcia i Silva un cordial “ISO
PLUS”, ja que han demostrat
que el distintiu de qualitat està
molt ben concedit.

veïns de la nostra comunitat
i fer que superessin la por de
ser testimonis judicials d’una
denúncia per actes vandàlics
contra la propietat pública, actes produïts dies enrere, una
matinada, en el Parc de Sant
Pere i en els voltants. A Sant
Pere, li manca una prefectura
de la nostra policia. Felicitats
novament i gràcies.
Xavier Garcia Sanchón.

Volem fer arribar una altra
felicitació al responsable de
l’Ajuntament que correspongui, per la modificació del sistema d’obertura dels contenidors d’escombraries soterrats.
També aprofito per felicitar
un dels caporals de la Policia
Local, per haver aconseguit
transmetre el deure cívic a uns

Lourdes
La novel·la de Pep Coll, Les
senyoretes de Lourdes, és una
mostra més de la campanya de
desprestigi cap a l’Església Catòlica, molt d’actualitat. D’una
manera grollera i burleta es
relata la vida de la vident Bernardetta Subirous. Se la tracta

d’orgullosa, quan realment
era tot el contrari, molt humil
i senzilla. Bernadetta va tenir
unes suposades aparicions que
van ser finalment confirmades, tot i que l’Església va ser
molt prudent i cautelosa abans
no va admetre els fets.
Francesc-Xavier Vergés Milena.

Escriu-nos a:
premsa.sall@santandreudellavaneres.cat
Aquestes són les cartes que
han arribat aquest mes a la
nostra adreça electrònica.

Gràcies per
la vostra
col·laboració.
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Solucions als
problemes:
veïns
perjudicats
i la mina
d’aigua de
Can Castillo

Un dels molts problemes que el govern actual
ha solucionat ha estat el tema de la mina de Can
Castillo.
És un cas emblemàtic perquè més de 30 famílies
que tenien canalitzacions d’aigua de mina van ser
perjudicades per la construcció urbanística i pel
propi Ajuntament.
Aquest veïns mai van ser atesos pel govern anterior, que es va doblegar als interessos de l’empresa
constructora. Els afectats van haver de recórrer a
la via judicial. L’empresa no va respectar els drets
d’aigua, malgrat ser reconeguts al projecte d’obres
aprovat, i se’n llençaven milers de litres a la riera
en plena època de sequera.
El 29 de juny de 2007, i sense que el tema estigués
solucionat, el govern anterior, encara en funcions

Esquerra
pren la
iniciativa
social i
ciutadana

Pista per
al Serena
Mar

Els tres partits que formen part del govern
municipal han acordat les línies bàsiques
de les diferents regidories de l’Ajuntament,
que en breu formaran part del Pla d’Acció
Municipal (PAM), que serà aprovat pel plenari del municipi en els propers dies.
Esquerra ha contribuït a l’esmentat pla
amb una nova oferta integral de serveis a
les persones, oferta que donarà un autèntic salt qualitatiu a les polítiques socials
del municipi. Així, a proposta del nostre
grup, serà prioritat del govern la construcció d’un Centre de Salut nou que complementi l’actual; la construcció de l’esperat
Centre de Dia que atengui la gent gran i
la construcció d’un Casal de Joventut nou
que impulsi definitivament la política ju-

Els nens se’ns han fet grans. Necessiten una pista
reglamentària per poder entrenar i jugar, però els
diuen que la que tenim, que és municipal, ja està
ocupada. L’Ajuntament els ofereix una pista descoberta, però ells tampoc es volen mullar. Estem parlant de l’equip de Bàsquet Serena Mar.
Cal ser esportius i compartir espais. Els espais municipals són de tots i, per tant, no ens podem permetre fer diferències entre entitats; menys encara
quan parlem de l’esport escolar i de la formació de
nens. L’esportivitat és un valor que cal fomentar i
l’esport n’és una ocasió immillorable. I com el joc
net, la igualtat de drets ha de ser un valor que els qui
administrem els béns públics respectem per sobre
de tot.
No podem tornar a temps passats, quan algunes entitats monopolitzaven els espais comuns. A hores

i només 7 dies abans del canvi de mandat, va atorgar inexplicablement la llicència definitiva de les
obres a la promotora, que quedava així alliberada
del problema. Però l’aigua anava encara a la riera i
els veïns seguien sense.
Després de moltes reunions amb l’empresa i amb
els veïns afectats, el govern actual ha aconseguit
finalment que Diagonal Alfa SA pagui un dipòsit, un sistema de bombeig i la canalització, i que
d’aquesta manera es recuperi l’aigua en benefici
dels veïns.
A poc a poc es van arreglant veritablement les
coses: la rotonda de Sant Pere, els aparcaments a
l’Av. Pau Casals, els contenidors d’escombraries,
l’asfaltat dels carrers, etc. Acabat l’estiu s’arranjarà
el paviment del carrer de Munt, un altre bon exemple de la màxima “eficiència” del govern anterior.

venil del nostre municipi.
Dins l’àmbit de Participació Ciutadana
s’impulsaran els pressupostos participatius,
una nova iniciativa que aconseguirà portar a
la pràctica un pressupost que atengui les necessitats de la població, ja que serà aquesta
qui el decidirà en bona part. Una altra prioritat serà el rellançament de la ràdio municipal.
Aquestes propostes, que formen part del
nostre programa electoral i que, d’ara en endavant, també en formaran del Govern Municipal, seran bàsiques per aconseguir més
i millors serveis. Bona part d’aquests projectes i iniciatives comptaran amb el suport
econòmic del Govern de la Generalitat.

d’ara, ja hauríem d’haver après que cal fer lloc per a
tots i que no hi ha gent amb més drets que altres.
Cal que tothom pugui utilitzar les instal·lacions
que són de tots. No es pot admetre que els drets
d’uns pesin més que els dels altres. Per tot això, ara
més que mai, ens cal un Patronat d’Esports, amb
representació paritària, que prengui decisions justes per a tothom.
Queda lluny la campanya electoral, quan era fàcil
prometre. Ara cal ser conseqüent, comprometre’s i
prendre decisions justes.
A Gent de Llavaneres no ens fa por mullar-nos i tenim molt clar quin és el model de poble que volem.
Des de la nostra posició de govern batallarem per
tal defensar el que creiem just i lluitarem, esportivament, per fer-ho realitat.

13

llavaneresinforma

grups municipals

Menys
promeses i
més fets

Això és el que necessitem els vilatans de
Sant Andreu de Llavaneres. Durant la
darrera campanya electoral municipal es
van fer moltes promeses. A cada vilatà, se
li deia el que volia sentir. Molts se les van
creure i ara se senten decebuts, ja que les
promeses s’han quedat en això, promeses, i els fets no apareixen. Quins són els
fets? On són?

arranjament de la riera?

· On són els habitatges socials per als joves?

El que ja no cal que ens preguntem és
com està el museu d’art contemporani, ja
que el govern municipal actual el va rebutjar i es farà a Mataró.

· On és el centre de joventut?
· I el centre cívic, la nova escola bressol i
el nou centre d’ensenyament de primària
de Can Sanç?
· Com està el projecte de cobriment i

Detalls

Més enllà de les grans declaracions d’intencions, fetes públicament quan i on toca,
els petits detalls són els que defineixen les
persones. Des del PSC, hem apreciat detalls
que defineixen els dirigents polítics municipals.
Alguns d’aquests dirigents diuen: “Sabem
que queda molt per fer. Gràcies per la confiança”. Si després d’un any i mig de govern
municipal de CIU-ERC-GLL queda molta
feina per fer, és perquè s’ha fet poc i s’ha
ocupat el temps de govern a desfer. “Gràcies
per la confiança?” Haurien de dir: “Gràcies
per la paciència!”

La zona
esportiva

· En quin punt es troba el POUM?
· I el projecte d’ampliació del cementiri?
· I l’Hotel d’Entitats?
I tants d’altres projectes a què s’havien
compromès.

No solament nosaltres, sinó també molts
llavanerencs, volem fets i no pas promeses, que és el que, al cap i a la fi, compta.

és senzill governar en coalició amb altres
partits. Aquest és un fet obvi, sobretot si
s’està en clara minoria i subjecte a la voluntat de qui té la majoria minoritària.
Agraïm que alguns membres de l’equip de
govern hagin fet els deures, però no n’hi ha
prou. Llavaneres necessita un Pla d’Actuació Municipal integral de les diferents àrees
municipals, que són les que han de donar
resposta a les demandes de la ciutadania.

Uns altres dirigents destaquen que mai no

Seguim reclamant criteris, feina, planificació, gestió, transparència, proximitat, responsabilitat… i continuarem treballant per
fer de Llavaneres un exemple de poble al
servei de les persones.

Últimament molts de vosaltres ens pregunteu
per la nova zona esportiva: com és que sembla
que no s’hi treballi per acabar-la? Què passa
amb els accessos? I amb les pancartes que tenen penjades els veïns?

tants del nostre poble, ens personarem com a
acusació pública, una vegada que el fiscal ha
decidit acusar l’exalcalde, del PP, i l’exregidor
d’urbanisme, del PSC-PSOE, de delicte continuat de prevaricació.

Com molts ja sabeu, SOS Llavaneres va denunciar davant de la Fiscalia Anticorrupció
el conveni per portar a terme la nova zona
esportiva, signat per l’empresa constructora,
PROINOSA, i per l’Ajuntament de Llavaneres
d’aquell moment.

Tanmateix, en aquest procés, demanarem al
fiscal que valori seriosament la possibilitat de
proposar incoar mesures cautelars per aturar
les obres de la nova zona esportiva.

Està previst que aquest mes de novembre
compareguin davant dels Jutjats de Mataró els
responsables de l’Ajuntament que van signar
d’aquest conveni.
En aquest procés, SOS Llavaneres, amb
l’objectiu de defensar els interessos dels habi-

Recordem que l’antiga zona esportiva (pavelló, camp de futbol, frontó, antic institut i
piscina municipal) és ara propietat de PROINOSA, sense que aquesta empresa no hagi
pagat ni un cèntim al nostre Ajuntament ni
hagi passat per cap subhasta pública, tal com
era obligatori.
Us en mantindrem informats!
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Deu anys de
la primera
Mostra de
Teatre
Dani Tàpias
L’11a Mostra de Teatre
Dani Tàpias, organitzada per El Casal de
Llavaneres, proposa
aquest any, a més dels
tres espectacles habituals, la recuperació
de la nit de poesia.
Amb motiu dels deu
anys de la Mostra,
les entrades a tots
els espectacles seran
gratuïtes. S’iniciarà el
25 d’octubre amb una
versió d’El Quixot i
el novembre en serà
el mes central, amb
Temps de Poesia, que
arribarà la nit de divendres 14. Enguany
es tornarà a oferir una
lectura poètica oberta
a tothom, en record
de la que es va fer
l’any 1998. El 15 de novembre podrem veure
Viatge en un trapezi, de
Jaume Salom, a càrrec
del Centre Parroquial
d’Argentona.
La Mostra es tancarà
el dia 22 amb la Companyia Inestable d’El
Casal, que ens oferirà
una aposta pel teatre
“pur i dur” amb Perdut en el temps, de Juli
Manel Pou Vilavella,
que no posa en escena ni decorats ni vestuari. És “interpretació pura” d’uns personatges que, 16 anys
després del darrer cop,
es retroben en el que
havia estat el teatre
on actuaven, del qual
ja no queda res. En la
vetllada, s’hi barregen
records del passat i
històries del present.

agenda

novembre 2008

Dissabte 8

Divendres 21

L’hora del conte “Bon dia, Joana”
Sala infantil de la Biblioteca Municipal / 12 h

Sortida al teatre: “Els nois d’història”
Plaça de la Vila (sortida) / 19.30 h

Contes amb música amb Joan Dausà

Entrada i servei de bus: 30 €

Organitza: Biblioteca Municipal i Regidoria de
Cultura

Organitza: Regidoria de Cultura i Festes

Dijous 13
Conferència “Egipte: passat, present i
futur”, a càrrec de Felip Masó
Sala d’actes de la Biblioteca Municipal / 19 h
Organitza: Biblioteca Municipal i Regidoria de
Cultura

Divendres 14
XI Mostra de Teatre Dani Tàpias
“Temps de poetes”
El Casal de Llavaneres / 22 h

Dissabte 22
L’hora del conte “Babar i altres contes”
Sala infantil de la Biblioteca Municipal / 12 h
Narració amb objectes, amb la companyia Goitia ‘07

Organitza: Biblioteca Municipal i Regidoria
de Cultura

XI Mostra de Teatre Dani Tàpias
“Perduts en el temps”
El Casal de Llavaneres / 22 h
Obra de Juli Manel Pou Vilabella, a càrrec de la Companyia
Inestable d’El Casal de Llavaneres, gratuït

Organitza: Secció de Teatre d’El Casal de
Llavaneres

Nit de poesia, gratuït
Organitza: Secció de Teatre d’El Casal de
Llavaneres

Dissabte 15
Travessa Viladrau Llavaneres
El Casal de Llavaneres (sortida) / 16 h
Travessa Viladrau Llavaneres
Organitza: Secció Esportiva d’El Casal
Travessa a peu i en BTT pel Montseny i el
Montnegre-Corredor

Dissabte 15

Diumenge 23
XXIII Marxa Popular de Llavaneres
El Casal de Llavaneres (sortida) / 8 h
Preu: 8 euros

Organitza: Secció Esportiva d’El Casal de
Llavaneres

Dimarts 25
Audició d’alumnes
Escola de Música. Can Caralt / 19.15 h
Organitza: Escola de Música

XI Mostra de Teatre Dani Tàpias
“Viatge en un trapezi”
El Casal de Llavaneres / 22 h

Dijous 27

Gratuït
Organitza: Secció de Teatre d’El Casal de
Llavaneres

Diumenge 16

Xerrada amb l’autor Alfred Bosch
Sala d’actes de la Biblioteca Municipal / 19 h
Dins el programa “Al vostre gust”, patrocinat per la Institució de les Lletres Catalanes

Organitza: Biblioteca Municipal i Regidoria
de Cultura

Òpera al gran teatre del Liceu
“Le Nozze di Fígaro”, de W.A. Mozart
El Casal de Llavaneres (sortida) / 17 h

Dissabte 29

Entrada i autocar: 90 a 148 euros (segons butaca)

Amb la rondallaire Lídia Massó

Organitza: Secció de Cultura d’El Casal
de Llavaneres

Organitza: Biblioteca Municipal i Regidoria
de Cultura

L’hora del conte “Les aventures d’un botó”
Sala infantil de la Biblioteca Municipal / 12 h

Dissabte 22 i diumenge 23 Fins el 30 de desembre
de novembre
Concurs de vídeos de por
2a Fira Alimentabò i 10a
Promoció de Productes Típics

Passeig de la Mare de Déu
de Montserrat
Organitza: Regidoria de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme

Més informació: Regidoria
de Joventut i Acció Juvenil
Per promocionar la Nit de Por
2009, que es farà el 28 de febrer,
per carnaval. Lliurament de
treballs, fins el 30 de desembre

Fins el 23 de novembre
Exposició “El món de les papallones”, de Joan Condal

Museu-Arxiu de Llavaneres
Can Caralt

Es mostren més de 2.500 papallones
formada per exemplars diürns i nocturns
de Catalunya però també d’altres països,
així com una mostra d’insectes exòtics.
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Èxit del 52è Homenatge a la Vellesa

L’Homenatge a la Vellesa -que enguany
ha celebrat el seu 52è aniversari- ha tornat
a ser un èxit de participació. La celebració va començar el 21 de setembre amb la
tradicional Eucaristia i el dinar de germanor, que van aplegar al pavelló municipal
prop de 200 persones, entre les quals hi
havia l’alcalde, Bernat Graupera, el regidor de Benestar Social, Nani Mora, i altres
regidors del Consistori. Va ser una festa

especialment emotiva perquè es va aprofitar per acomiadar el fins ara rector de la
parròquia, mossèn Segimon Garcia. Després de la missa, els participants van gaudir del dinar i de les actuacions de la coral
Sant Andreu, de l’escola de dansa Merche
Rams i del grup d’harmòniques Els diatònics. L’homenatge als més grans del poble
es va tancar el 9 d’octubre amb una excursió al pantà de Susqueda, a la fotografia.

Llavaneres contra el Càncer dóna 18.000 euros per
ajudar els infants que pateixen aquesta malaltia

L’associació Llavaneres Contra el Càncer
ha lliurat aquest mes d’octubre un donatiu de 18.000 euros a la Fundació Sant
Joan de Déu. Aquesta quantitat correspon a la recaptació del 35è Festival Benèfic de Llavaneres Contra el Càncer, que es
va celebrar el passat 26 de juliol. El xec,
el va recollir el doctor llavanerenc Jaume
Mora Graupera -cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital de Sant Joan de Déu de
Barcelona- al final d’una conferència so-

cultura

bre El càncer i el seu desenvolupament. La
trobada es va fer el 7 d’octubre a la sala de
plens de l’Ajuntament. Cada any, els beneficis del festival benèfic es destinen a
diferents entitats dedicades a l’atenció de
malalts i a la recerca sobre aquesta malaltia. En aquest cas s’ha triat la Fundació
Sant Joan de Déu, que atén casos de càncer infantil, i la satisfacció ha estat molt
gran ja que la recaptació va ser superior a
la de l’any anterior.

Esther García mostra els seus paisatges vitals

La sala d’exposicions de Can Caralt ha exhibit durant l’octubre la pintura d’Esther
García Tarrés, afincada a Llavaneres des
de fa dotze anys. L’exposició, organitzada
pel Museu-Arxiu de Llavaneres, recollia
una vintena de pintures a l’oli amb racons de les comarques de Girona -ciutat
natal de l’artista- i d’altres llocs, fruit de
viatges per Itàlia, Grècia o la Xina.

Els excursionistes van gaudir també de la
visita a l’Escola d’Equitació Comarcal de
la Garrotxa, que els va oferir una exhibició
de doma amb música clàssica i sardanes.
A la sortida, que va acabar amb un dinar,
hi van participar més de cent persones
acompanyades per l’alcalde. L’homenatge
és organitzat pel Patronat Local de la Vellesa i està adreçat a les persones de Llavaneres de més de 75 anys.

Grups d’ajuda a
malalts de fatiga
crònica i/o
fibromiàlgia
L’Associació Catalana Síndrome
de la Fatiga Crònica Encefalomielitis Miàlgia, amb la col·laboració
de la Regidoria de Sanitat de Llavaneres, ha impulsat la creació
d’uns Grups d’Ajuda Mútua. Les
sessions, adreçades a afectats per
fatiga crònica i/o fibromiàlgia, estaran dirigides per la psicòloga Íngrid Donoso i per la fisioterapeuta
Helena Nicolau. Les trobades seran de caràcter teòric i pràctic i
es faran dos dies per setmana al
Casal de la Gent Gran, a partir del
proper dimarts 11 de novembre.
La previsió és que s’allarguin fins
a finals de gener. En principi, els
dimarts de 18.00 a 19.00 hores, es
reserven per a les sessions amb
la fisioterapeuta i els dijous, de
18.15 a 19.15 hores, per a la trobada amb la psicòloga. Les persones
que hi estiguin interessades es
poden posar en contacte amb la
Regidoria de Sanitat.

Del 21 de novembre
a l'1 de desembre

Mes informacio: www.santandreudellavaneres.cat

